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 مـقـدمـة

 
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهد هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادى له 

عبده ورسوله وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا 
. 
 قوَواقيذ ي َُّ ذ ا  ََّ ََّذ ذ ا اقَّوو ُو ََ ََ م ي ََّ ِيلَّ  َ لَ  َيا َأيَُّها الَّذِي ذ قو َو ََ  َق َو  ذمي ْل َُّ  َ َأُذقو  
(201)( :[201]آل عمران آية) 
  ذا ذَ َُّ ل َْي ق َكَمَوِّوذ   ذ و الَّذِي ذ ا َكمَّ و ذََ    َيذا َأيَُّهذا الَُّذااو اقَّوو َهذا  َ اَّي ُل َي  َُ َ َكَمذ
ذا كيَجذاَل َ رييذكاَ  َجَهذاَز ل  ََ هو ُل َي ذا َ  َ َمذََّّ  َْ ََ  يذ ي  َ ُي ذاَ لو  َْ ق َق ذ ا  ََّ الَّذِي  َ اقَّوو

ََ َعَميل و ل َكقيي َا ( ََّ  ََّ َ ا ََّاَ  ِي  ([2]النساء آية: )َ اأَلكل
 ََّ  ذذ ا ذذ ا اقَّوو ُو ََ ََ م ي يََا ) َيذذا َأيَُّهذذا الَّذذِي ذذمي 07َ قو لوذذ ا َقذذ لَل ْذذَي حل َلِّوذذ ل ( يوصل

اَلِّو ل  ََ ُو َ  و ل  َأعل ِو عي  ََّ  َ َيغل يكل َلِّو ل  َََ يوطي يَذَا  َ  زَا َعاي ذاَز ََذ ل َل ََ َوذ ذ َل و ََ َ َكْو
(01)[12،10: ) ]األحزاب آية) 

  أَا  عَ
وشر األمور  فإن أصدق الحديث كتاب هللا وخير الهدي هدي محمد 

 ل ضاللة في النار.محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وك
ولوال أن كل شئ بقدر  فإن العين حق ، فقد أخبر بذلك سيد المرسلين 

هللا تعالى وال يقع شئ في ملك هللا إال بمشئته لسبقت عين اإلنسان كل 
 شئ .
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ومن أجل تأذى الكثير من الناس بسبب العين ، وهي طبيعة يخلقها هللا 
يعجبه يصيبه باألذى ،  تبارك في عبد من عباده ، عندما ينظر للشئ

دون أن يدري أو يدري ، فهناك فريق من العائنين من يتحدى بعينه ، 
ويضر بغيره ، وهذا من الشر المستطير الذي حل ببعض الناس ابتالء 
، وال عالقة للعين بالصالح أو غيره ، فقد تكون العين في رجل صالح 

عنه ، وقد عان ، وهذا ما وقع في الصحابي عامر بن ربيعة رضي هللا 
أحد الصحابة في ذلك ، ولكن على من ابتاله هللا بهذا البالء أن يدعو 
بالبركة لكل ما يراه لئال يصبه بأذى دون أن يدري ، وكذلك من سمع 
عن شئ أعجبه ، فليبرك ألصحابه ، ألن العين قد تصيب على السمع 

 أيضا .
لوقاية منها وطرق ولذلك أفرد هذه الرسالة في توضيح العين وأسبابها وا

العالج ممن أصابته عين سائال هللا تعالى أن ينفعني به والمسلمين وأن 
يجعله خالصا لوجه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم على نبينا 

 محمد وعلى آله وسلم
   ق  

ا ق   أب َّْا  الَيَ الطَك
 ْيف الُصك عمي عيْى
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 أولاً : معنى العائن 

 ( :2/291ار الصحاح )جاء في مخت ذ لغة : 1
َعاَنُه من باب باع أصابه بعينه فهو َعاِئٌن وذاك َمِعيٌن على النقص 

 وَمْعُيوٌن على التمام .أ ـ هـ 
هــو الــذي يــرذي غيــره ـ بــإذن هللا ـ بــالنظر إليــه عــن  ذ اصذذطاَّا : 2

 دهشة وا عجاب .
أن هـــذه النظـــرل حـــق ولكنهـــا غيـــر ســـابقة لقـــدر هللا  وقـــد أخبـــر النبـــي  
 الى ؛ بل هي من قدر هللا الذي قدره في األزل تع

  ثانيا : الأدلة من الكتاب والسنة على

 وجود العين 

 ذ الوكمَ : 1
مه  ِلى  )أ ( ذ قال قعالى َي قصة َاَ  عمي  الْا  َع بُي  َّيَ أْك

 عزيز َصك : 
ذ َل َأبل ذ َي موذ ا  كو ذَ  َ اَل َل َ ذا   َ اَّي ذ َي مو ا  كو يَّ ل َقَل ذا )َ َقاَل َيا َبُي ََ َقَ كْيَقذة  َ  َو َ ا   

ذذ ي  ذذ و َ َعَميل مل ذذ ي َقَ  َّ ذذ و ِيل ِيَّي َعَميل َي اللَّو ل ذذيل   ِي َِ َل  ذذ َي ي  َّ  ََ ذذ َي ذذي َعذذُل و ل  ُي أوغل
) ََ َقَ  ْيمو  َو لي الل َيَقَ  َّ مل  ( 71)يوسف: ََ

عليـه السـالم خشـي علـى أوالده مـن  يعقـوبوالشاهد مـن هـذه اةيـة : أن 
 قال لهم هذا الكالم ، فدل على وجود العائن . العين ، ولوال ذلك ما

 ذ قال ابَ  ريك َي ق ْيكه :
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يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السالم أنـه أمـر بنيـه لمـا جهـزهم مـع 
أخــيهم بنيــامين إلــى مصــر أن ال يــدخلوا كلهــم مــن بــاب واحــد ؛ وليــدخلوا 

هـد من أبـواب متفرقـة ؛ فإنـه كمـا قـال ابـن عبـاس ومحمـد بـن كعـب ومجا
والضحاك وقتادل والسدي ، وغير واحد : إنه خشي عليهم العين ؛ وذلـك 
أنهم كانوا ذوي جمال ، وهيئة حسنة ، ومنظر وبهاء ، فخشى عليهم أن 

 يصيبهم الناس بعيونهم ؛ فإن العين حق  تستنزل الفارس عن فرسه .
وروى ابن أبي حـاتم عـن إبـراهيم النخعـي فـي قولـه تعـالى : )وادخلـوا مـن 

واب متفرقـــة ( قـــال : علـــم أنـــه ســـيلقى إخوتـــه فـــي بعـــض تلـــك األبـــواب أبـــ
وقولــه : )ومــا أغنــي عــنكم مــن هللا مــن شــيء( ؛ أي إن هــذا اإلحتــراز ال 

)َِ الَّ ذ  ِل يرد قدر هللا وقضـاءه ، إذا أراد شـيئا ال يخـالف وال يمـانع .
 (1) . أ ـ هـهلل عمي  ق  م   عمي  َميق  ل الَق  م َ ( 

 طبي :ذ  قال الوك 
لمــا عزمــوا علــى الخــروج خشــي علــيهم العــين ، فــأمرهم أال يــدخلوا مصــر 
نما خـا  علـيهم العـين  من باب واحد ـ وكانت مصر لها أربعة أبواب ـ وا 
؛ لكونهم أحد عشر رجال لرجل واحد ، وكانوا أهل جمال وكمال وبسـطة 

ى ، قاله ابن عبـاس والضـحاك وقتـادل وغيـرهم الثانيـة : إذا كـان هـذا معنـ
 (2اةية فيكون فيها دليل على التحرز من العين فتكون حق . أ ـ هـ)

 ذ  قال ال غ ق :

                                                 

 ( 1/581( تفسير ابن كثير )2)
 ( 9/117(  الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي )2) 
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ذَ  وقال لهم لما أرادوا الخروج من عنده : ) َل َ ذا   َ اَّي َي مو ا  كو يَّ ل َقَل َيا َبُي
َقَ كْيَقة ( ؛ َو َ ا    َل َأبل َي مو ا  كو وذلك أنهم خا  عليهم العين ؛ ألنهم كانوا  َ اَل

اال وقــول وامتــدادا قامـــة ، وكــانوا ولــد رجــل واحــد ، فـــأمرهم أن أعطــوا جمــ
يتفرقوا في دخولهم لئال يصابوا بالعين ؛ فإن العين حق ... وعن إبـراهيم 

 النخعي أنه قال : ذلك ألنه كان يرجو أن يروا يوسف في التفرق .
(واألول أصح ، ثم قال : ) ذيل   َِ َل  ذ َي ي  َّ  ََ ذ َي ذي َعذُل و ل  ُي ا أوغل ََ معنـاه :  َ 

إن كان هللا قضى فيكم قضاء فيصيبكم مجتمعين كنتم أو متفرقين ، فإن 
 المقدور كائن ، والحذر ال ينفع عن القدر .

ـــى هللا  ِل هلل( مـــا الحكـــم ) َِ الَّ ذذذ )  ( هـــذا تفـــويض يعقـــوب أمـــوره إل
َ ( : اعتمدت ))عمي  ق  م   (1( . أ ـ هـ)  عمي  َميق  ل الَق  م 

  بي  :) (  قال قعالى لُ
( ََ َك َ َيوو لوذ  عو ا الذِْي ل َي ذ َْ ذا  ََّ ْي ل َل َصذاكي ذَ   يَب ل ليوو َُ ََ َ َ ذكو ا َليوزل ي ِي َل َيَ اَو الَّ َ ا ي

) ٌَ ُو  ََجل  ( 12)القلم: ِيَُّ و َل
 ذ قال ابَ  ريك :

وفي هـذه اةيـة : دليـل علـى أن العـين إصـابتها ، وتأثيرهـا حـق بـأمر هللا 
يـــث المرويـــة مـــن طـــرق متعـــددل كثيـــرل      عـــز وجـــل كمـــا وردت بـــذلك األحاد

 ( 2اإلصابة بالعين حق . أ ـ هـ)
 ذ  قال الوكطبي :

                                                 

 ( باختصار 1/531( تفسير البغوي )1) 
 ( 5/520( تفسير ابن كثير )2) 
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( : أخبـــر بشـــدل عـــداوتهم النبـــي  ) ب صذذذاْك : أي يعنانونـــك  )ليزلو ُذذذ (
صــلى هللا عليــه وســلم ، وأرادوا أن يصــيبوه بــالعين ، فنظــر إليــه قــوم مــن 

 قريش وقالوا : ما رأينا مثله وال مثل حججه .
قيــــل : كانــــت العــــين فــــي بنــــي أســــد حتــــى إن البقــــرل الســــمينة أو الناقــــة و 

السمينة تمر بهم فيعاينها ثم يقول : يا جارية خذي المكتل والدرهم فأتينـا 
 بلحم هذه الناقة ، فما تبرح حتى تقع للموت  فتنحر .

وكـان الرجـل مـن العــرب يمكـث ال يأكـل شـيئا يــومين أو ثالثـة ، ثـم يرفــع 
تمر به اإلبل أو الغنم فيقول : لم أر كاليوم إبـال وال غنمـا جانب الخباء ف

أحســن مــن هــذه ، فمــا تــذهب إال قلــيال حتــى تســقك منهــا طائفــة هالكــة ، 
ـــه وســـلم  ـــار هـــذا الرجـــل أن يصـــيب لهـــم النبـــي صـــلى هللا علي فســـأل الكف

 بالعين ، فأجابهم ، فلما مر النبي صلى هللا عليه وسلم أنشد : 
خال أنك سيد معيون قد كان قومك          يحسبونك سيدا : وا 

َ ي اَ الِيَ   ذك ا فعصم هللا النبي صلى هللا عليه وسلم ، ونزلـت :  ) ا 
 ( .ليزلوُ  

وذكــــر نحــــوه المــــاوردي ، وأن العــــرب إذا أراد أحــــدهم أن يصــــيب أحــــدا  
يعني في نفسه وماله تجوع ثالثة أيام ، ثم يتعرض لنفسه وماله فيقـول : 

قـــوى منـــه وال أشـــجع وال أكثـــر منـــه وال أحســـن ، فيصـــيبه تـــاهلل مـــا رأيـــت أ
 بعينه فيهلكه هو وماله ، فأنزل هللا تعالى هذه اةية 
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قــــال القشــــيري : وفــــي هــــذا نظــــر ألن اإلصــــابة بــــالعين إنمــــا تكــــون مــــع 
 (1االستحسان واإلعجاب ال مع الكراهية والبغض . أ ـ هـ)

 ذ أَلة الُْة  2
ـــنِ 3312روى البخـــاري ) ـــاَن  ( َعـــْن اْب ـــاَل : َك ـــا َق ـــاَس َرِضـــَي نَُّ َعْنُهَم َعبَّ

ُذ اْلَحَســـَن َواْلُحَســـْيَن َوَيُقـــوُل : ِإنَّ َأَباُكَمـــا  النَِّبـــَي َصـــلَّى نَُّ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم ُيَعـــوِو
ـــلوِ  ـــْن ُك ـــِة ِم ِ التَّامَّ ـــاِت نَّ ـــوُذ ِبَكِلَم ـــَحاَق : أَُع ْس ـــَماِعيَل َواِ  ـــا ِإْس ُذ ِبَه ـــوِو ـــاَن ُيَع  َك

 َشْيَطاَن َوَهامََّة َوِمْن ُكلِو َعْيَن المََّة .
 قال الَّاَظ :

( قــال الخطــابي : المــراد بــه كــل داء وآفــة   َذذَ  ذذل عذذيَ لَذذةقولـه : ) 
 تلم باإلنسان من جنون وحبل . 

نمـا قـال " المـة " ألنـه أراد  وقال أبو عبيد : أصـله مـن ألممـت إلمامـا   وا 
ري : يعني أنها تأتي في وقت بعد وقت ذات لمم   وقال ابن األنبا0أنها 

 (2  وقال المة ليراخي لفظ هامة لكونه أخف على اللسان . أ ـ هـ)
ــا ُســْفَياُن َقــاَل 1183ـ وروى البخــاري ) 1  ــُن َكِثيــَر َأْخَبَرَن ــُد ْب َثَنا ُمَحمَّ ( َحــدَّ

ِ ْبــَن َشـدَّ  َثِني َمْعَبــُد ْبــُن َخاِلــَد َقـاَل َســِمْعُت َعْبــَد نَّ اَد َعــْن َعاِئَشــَة َرِضــَي َحـدَّ
ــــِه َوَســــلََّم َأْو َأَمــــَر َأْن  ِ َصــــلَّى نَُّ َعَلْي ــــْت : َأَمَرِنــــي َرُســــوُل نَّ نَُّ َعْنَهــــا َقاَل

 ُيْسَتْرَقى ِمْن اْلَعْيِن .

                                                 

 ( 28/115،111( تفسير القرطبي )2) 
 ( 7/520( فتح الباري البن حجر العسقالني )2) 
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االسترقاء : طلب الرقية : " الَرْقَية والَرَقى والرَّْقي واالْسـِتْرقاء فـي الحـديث 
ـرع وغيـر  ،  والَرْقَية : الُعوذل التي ُيْرَقى بها صاِحب اةفـة كـالُحمَّى والصَّ

 (1ذلك يمن اةفات . " )
 ذ قال البكاكق :  ا  : العيَ َُّ  3

(َ  بسنده َعْن َأِبي ُهَرْيَرَل َرِضـَي نَُّ َعْنـُه َعـْن النَِّبـيِو َصـلَّى 1150وروى ) 
 َوَنَهى َعْن اْلَوْشِم . نَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : اْلَعْيُن َحق  

ــدم ثــم  الوشــم : هــو عمليــة يــتم بهــا غــرز اإلبــرل فــي الجلــد حتــى يســيل ال
 يوضع عليه أشياء ـ ككحل وغيره ـ  ليصير لونها أخضر .

ـــِه 1288ـ وروى مســـلم ) 5 ـــِن َعبَّـــاَس َعـــْن النَِّبـــيِو َصـــلَّى نَُّ َعَلْي ( َعـــْن اْب
َذا َوَســـلََّم َقـــاَل : اْلَعـــْيُن َحـــق  وَ  َلـــْو َكـــاَن َشـــْيٌء َســـاَبَق اْلَقـــَدَر َســـَبَقْتُه اْلَعـــْيُن َواِ 

 اْسُتْغِسْلُتْم َفاْغِسُلوا .
 استغسلتم : أي طلبن من العاين االغتسال للمعيون كما سيأتي 

ِ 1298ـ وروى أيضــا ) 1 ــِد نَّ ــَن َعْب ــُه َســِمَع َجــاِبَر ْب ــِر َأنَّ ( عــن َأبــي الَزَبْي
ـــَص ا لنَِّبــَي َصـــلَّى نَُّ َعَلْيـــِه َوَســلََّم ةِل َحـــْزَم ِفــي ُرْقَيـــِة اْلَحيَّـــِة ، َيُقــوال : َرخَّ

ــــي َأِخــــي َضــــاِرَعة   ــــي َأَرى َأْجَســــاَم َبِن ــــِت ُعَمــــْيَس : َمــــا ِل ــــاَل أَلْســــَماَء ِبْن َوَق
 ُتِصيُبُهْم اْلَحاَجُة ؟ َقاَلْت : ال َوَلِكْن اْلَعْيُن ُتْسِرُع ِإَلْيِهْم .

 يِهْم َقاَل : اْرقِ 
 َقاَلْت : َفَعَرْضُت َعَلْيِه 
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 َفَقاَل : اْرِقيِهْم  .
َثَنا اْلَقاِسـُم 1018ـ أخرج الترمذي ) 7 َثَنا ِهَشاُم ْبُن ُيـوُنَس اْلُكـوِفَي َحـدَّ ( َحدَّ

ْبُن َماِلَك اْلُمَزِنَي َعْن اْلَجِريِريِو َعْن َأِبي َنْضَرَل َعـْن َأِبـي َسـِعيَد َقـاَل : َكـاَن 
ــْيِن اإِلْنَســاِن َحتَّــى َرُســو  ــْن اْلَجــانِو َوَع ُذ ِم ــِه َوَســلََّم َيَتَعــوَّ ِ َصــلَّى نَُّ َعَلْي ُل نَّ

َذَتاِن ، َفَلمَّا َنَزَلَتا َأَخَذ ِبِهَما َوَتَرَك َما ِسَواُهَما   َنَزَلْت اْلُمَعوِو
 ٌن َغِريٌب .َقاَل َأُبو ِعيَسى : َوِفي اْلَباب َعْن َأَنَس ، َوَهَذا َحِديٌث َحسَ 

 صَّيح : 
ورجالـــه ثقـــات عـــدى ســـعيد بـــن إيــــاس الجريـــري  قـــال ابـــن الجـــوزي فــــي 

 ( :2/325)الضعفاء والمتروكين : 
 قال كهمس : أنكرنا الجريري أيام الطاعون 

 وقال يحيى بن سعيد : ال ترو عنه  
 وقال عباس : اختلك الجريري إال أنه ثقة 
الط فلـيس بشـيء ، وكـذلك ابـن وقال النسائي : مـن سـمع منـه بعـد االخـت

 أبي عروبة . أ ـ هـ 
 قلت : وهو من رجال الصحيحين 

( مــن روايــة َعبَّــاٌد بــن العــوام بــن عمــر َعــْن 1595وقــد أخرجــه النســائي ) 
ُذ ِمْن َعْيِن اْلَجانِو ...الحديث (  اْلُجَرْيِريِو به إال أنه زاد )َيَتَعوَّ

َثَنا ِهَشـ3109ـ وروى ابــن ماجـة ) 1 َثَنا ُسـْفَياُن َعــْن ( َحــدَّ ـاَر َحــدَّ اُم ْبــُن َعمَّ
الَزْهــِريِو َعــْن َأِبــي ُأَماَمــَة ْبــِن َســْهِل ْبــِن ُحَنْيــَف َقــاَل : َمــرَّ َعــاِمُر ْبــُن َرِبيَعــَة 
ِبَسْهِل ْبِن ُحَنْيَف َوُهَو َيْغَتِسُل َفَقاَل : َلْم َأَر َكاْلَيْوِم َوال ِجْلَد ُمَخبَّـَأَل !!  َفَمـا 
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َأْن ُلــِبَك ِبــِه ، َفــُأِتَي ِبــِه النَِّبــيَّ َصــلَّى نَُّ َعَلْيــِه َوَســلََّم َفِقيــَل َلــُه : َأْدِرْك َلِبــَث 
ا .  َسْهال َصِريع 

 َقاَل : َمْن َتتَِّهُموَن ِبِه ؟
 َقاُلوا : َعاِمَر ْبَن َرِبيَعةَ 

ـــُه َقـــاَل : َعـــالَم َيْقُتـــُل َأَحـــُدُكْم َأَخـــاُه ؛ ِإَذا َرَأى َأَحـــُدُكْم ِمـــ  ْن َأِخيـــِه َمـــا ُيْعِجُب
ــَأ َفَيْغِســْل َوْجَهــُه  ــَأَمَر َعــاِمر ا َأْن َيَتَوضَّ ــمَّ َدَعــا ِبَمــاَء َف ــِة ، ُث ــُه ِباْلَبَرَك ــْدُع َل َفْلَي

 َوَيَدْيِه ِإَلى اْلِمْرَفَقْيِن َوُرْكَبَتْيِه َوَداِخَلَة ِإَزاِرِه ، َوَأَمَرُه َأْن َيُصبَّ َعَلْيِه 
 : َقاَل َمْعَمٌر ، َعْن الَزْهِريِو : َوَأَمَرُه َأْن َيْكَفَأ اإِلَناَء ِمْن َخْلِفِه .َقاَل ُسْفَياُن 
 صَّيح :

( 21110(  ، وأحمد في مسـنده )2157وقد أخرجه مالك في موطئه )  
 من طريق الزهري به .

 
 

  ثالثا : بحث لطيف للحافظ ابن حجر في

 هذا الباب

 قال الحافظ ابن حجر العسقالني :
 *َعُى العيَ َُّ [] 

( أي اإلصابة بـالعين شـيء ثابـت موجـود     ا  العيَ َُّ)  : **ق ل  
 أو هو من جملة ما تحقق كونه . 
                                                 

 ما بين المعكوفتين عنواين إضافية لتوضيح المعنى  * 
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 ] ْل الََّيَّ عمى ااْكه ؟ [
قـال المــازري : أخــذ الجمهــور بظــاهر الحــديث   وأنكــره طوائــف المبتدعــة 
لغيــر معنــى   ألن كــل شــيء لــيس محــاال فــي نفســه وال يــردي إلــى قلــب 
حقيقــة وال إفســاد دليــل   فهــو مــن متجــاوزات العقــول   فــإذا أخبــر الشــرع 
نكـارهم  بوقوعه لم يكن إلنكـاره معنـى   وهـل مـن فـرق بـين إنكـارهم هـذا وا 

 ما يخبر به من أمور اةخرل .
 ]الَُاْ ة بيَ ِر ا  العيَ  الُهي عَ الِ  [

  قال :
ذذ : )  قولــه  ناســبة بــين ( لــم تظهــر الم العذذيَ َّذذُ ه  ُهذذى عذذَ الِ 

هـــاتين الجملتـــين   فكأنهمـــا حـــديثان مســـتقالن   ولهـــذا حـــذ  مســـلم وأبـــو 
داود الجملة الثانية من روايتهما مع أنهمـا أخرجـاه مـن روايـة عبـد الـرزاق 
الــذي أخرجـــه البخـــاري مــن جهتـــه   ويحتمـــل أن يقــال : المناســـبة بينهمـــا 

 األصلي .اشتراكهما في أن كال منهما يحدث في العضو لونا غير لونه 
والوشـــم ـ بفـــتح الـــواو وســـكون المعجمـــة ـ أن يغـــرز إبـــرل أو نحوهـــا فـــي  

موضــع مــن البــدن حتــى يســيل الــدم ثــم يحشــى ذلــك الموضــع بالكحــل أو 
نحوه فيخضر   وسـيأتي بيـان حكمـه فـي " بـاب المستوشـمة " مـن أواخـر 
كتــاب اللبـــاس إن شـــاء هللا تعــالى . وقـــد ظهـــرت لــي مناســـية بـــين هـــاتين 

ن لــم أر مـن ســبق إليهـا   وهــي أن مـن جملــة الباعـث علــى عمــل الجملتـي
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الوشـــم تغيـــر صـــفة الموشـــوم لـــئال تصـــيبه العـــين   فنهـــى عـــن الوشـــم مـــع 
إثبات العـين   وأن التحيـل بالوشـم وغيـره ممـا ال يسـتند إلـى تعلـيم الشـارع 

 ال يفيد شيئا   وأن الذي قدره هللا سيقع .
 ] الَوصَ   العيَ َُّ [

حــديث ابــن عبــاس رفعــه " العــين حــق ولــو كــان شــيء  وأخــرج مســلم مــن
ذا استغسـلتم فاغسـلوا " فأمـا الزيـادل األولـى  سابق القـدر لسـبقته العـين   وا 
ففيها تأكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتأثيره في الذات   وفيها إشارل إلى 
الرد على من زعم من المتصوفة أن قوله : " العين حق " يريـد بـه القـدر 

التي تجري منها األحكام   فإن عين الشـيء حقيقتـه   والمعنـي  أي العين
أن الذي يصيب من الضرر بالعـادل عنـد نظـر النـاظر إنمـا هـو بقـدر هللا 

 السابق ال بشيء يحدثه الناظر في المنظور . 
 ] ال كق بيَ الوَك  العيَ [

ن  ووجــه الــرد أن الحــديث ظــاهر فــي المغــايرل بــين القــدر وبــين العــين   وا 
نعتقــد أن العــين مــن جملــة المقــدور   لكــن ظــاهره إثبــات العــين التــي  كنــا

مـا بـإجراء  تصيب إما بما جعل هللا تعالى فيهـا مـن ذلـك وأودعـه فيهـا   وا 
نمــا جــرى الحــديث مجــرى  العــادل بحــدوث الضــرر عنــد تحديــد النظــر   وا 
المبالغة في إثبات العين ال أنه يمكن أن يرد القـدر شـيء إذ القـدر عبـارل 

 سابق علم هللا   وهو ال راد ألمره   أشار إلى ذلك القرطبي .  عن
وحاصله لو فرض أن شيئا له قول بحيث يسبق القدر لكان العين . لكنها 
ال تسبق   فكيف غيرها ؟ وقد أخرج البزار مـن حـديث جـابر بسـند حسـن 
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عـن النبـي صــلى هللا عليـه وسـلم قــال : " أكثـر مـن يمــوت مـن أمتـي بعــد 
وقــدره بــاألنفس " قــال الــراوي : يعنــي بــالعين . وقــال النــووي : قضــاء هللا 

 في الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر .
 ] َّ   اغقْال العائَ [

وأما الزيادل الثانية وهي أمر العـاين باالغتسـال عنـد طلـب المعيـون منـه  
  فــأمرهم أن ذلـك ففيهـا إشـارل إلـى أن االغتسـال لـذلك كـان معلومـا بيـنهم 

ال يمتنعوا منه إذا أريد منهم   وأدنى ما في ذلك رفع الـوهم الحاصـل فـي 
 ذلك   وظاهر األمر الوجوب . 

وحكــى المــازري فيــه خالفــا وصــحح الوجــوب وقــال : متــى خشــي الهــالك 
وكان اغتسال العائن مما جرت العادل بالشفاء به فإنه يتعـين   وقـد تقـرر 

 لمضطر وهذا أولى .أنه يجبر على بذل الطعام ل
 ]ص ة الغقْال لمَعي َ [

ولم يبين في حديث ابن عباس صفة االغتسال   وقد وقعـت فـي حـديث  
ســـهل بـــن حنيـــف عنـــد أحمـــد والنســـائي وصـــححه ابـــن حبـــان مـــن طريـــق 
الزهـــري عـــن أبـــي أمامـــة بـــن ســـهل بـــن حنيـــف " أن أبـــاه حدثـــه أن النبـــي 

حتـى إذا كـانوا بشـعب  صلى هللا عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء  
وكـان أبـيض حسـن الجسـم  -الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف 

فنظـــر إليـــه عـــامر بـــن ربيعـــة فقـــال : مـــا رأيـــت كـــاليوم وال جلـــد  -والجلـــد 
سـهل . فـأتى رسـول هللا صـلى  -أي صرع وزنا ومعنـى  -مخبأل   فلبك 

بـن ربيعـة  هللا عليه وسلم فقال : هل تتهمون به من أحـد ؟ قـالوا . عـامر
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. فدعا عامرا فتغيظ علمه فقال : عالم يقتل أحدكم أخاه ؟ هال إذا رأيت 
مــا يعجبــك بركــت . ثــم قــال : اغتســل لــه   فغســل وجهــه ويديــه ومرفقيــه 
وركبتيه وأطرا  رجليه وداخلة إزاره في قدح   ثم يصب ذلك المـاء عليـه 

  فــراح  رجــل مــن خلقــه علــى رأســه وظهــره ثــم يكفــأ القــدح   ففعــل بــه ذلــك
ســهل مــع النــاس لــيس بــه بــأس " لفــظ أحمــد مــن روايــة أبــي أويــس عــن 
الزهري   ولفظ النسائي مـن روايـة ابـن أبـي ذئـب عـن الزهـري بهـذا السـند 
أنــه يصــب صــبة علــى وجهــه بيــده اليمنــى   وكــذلك ســائر أعضــائه صــبة 
صــبة فــي القــدح   وقــال فــي آخــره " ثــم يكفــأ القــدح وراءه علــى األرض " 

وايــة ابــن ماجــه مــن طريــق ابــن عيينــة عــن الزهــري عــن أبــي ووقــع فــي ر 
أمامـــة أن عـــامر بـــن ربيعـــة مـــر بســـهل بـــن حنيـــف وهـــو يغتســـل   فـــذكر 
الحـــديث وفيـــه " فليـــدع بالبركـــة . ثـــم دعـــا بمـــاء فـــأمر عـــامرا أن يتوضـــأ 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيـه وداخلـة إزاره   وأمـره أن يصـب 

 عليه " 
 عمر عن الزهري : " وأمر أن يكفأ اإلناء من خلفه "قال سفيان قال م

قـــال المـــازري : المـــراد بداخلـــة اإلزار الطـــر  المتـــدلي الـــذي يلـــي حقـــوه  
 األيمن   قال : فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج . انتهى . 

وزاد عيــاض : أن المــراد مــا يلــي جســده مــن اإلزار   وقيــل : أراد موضــع 
راد وركـه ألنـه معقـد اإلزار . والحـديث فــي " اإلزار مـن الجسـد   وقيـل : أ

الموطــأ " وفيــه عــن مالــك " حــدثني محمــد بــن أبــي أمامــة بــن ســهل أنــه 
فنــزع جبــة كانــت  -فــذكر نحــوه وفيــه  -ســمع أبــاه يقــول : اغتســل ســهل 
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ــد عــذراء    عليــه وعــامر بــن ربيعــة ينظــر فقــال : مــا رأيــت كــاليوم وال جل
أال بركــت ؟ إن العــين حــق    -وفيــه  -فوعــك ســهل مكانــه واشــتد وعكــه 

 توضأ له   فتوضأ له عامر فراح سهل ليس به بأس " 
 ) قُبيها  ( : 

اقتصر النووي في " األذكـار " علـى قولـه : االستغسـال أن يقـال  األ ل :
للعــــائن : اغســــل داخلــــة إزارك ممــــا يلــــي الجلــــد   فــــإذا فعــــل صــــبه علــــى 

وهـو عجيـب   وال سـيما المنظور إليه . وهذا يوهم االقتصار على ذلك   
 وقد نقل في " شرح مسلم " كالم عياض بطوله . 

: قـال المــازري : هــذا المعنـى ممــا ال يمكــن تعليلـه ومعرفــة وجهــه  الرذذاُي
 من جهة العقل   فال يرد لكونه ال يعقل معناه . 

وقال ابن العربي : إن توقف فيه متشرع قلنـا لـه : قـل هللا ورسـوله أعلـم   
ربــة وصــدقته المعاينــة . أو متفلســف فــالرد عليــه أظهــر وقــد عضــدته التج

ألن عنده أن األدوية تفعل بقواها   وقد تفعل بمعنـى ال يـدرك   ويسـمون 
 ما هذا سبيله الخواص .

  قال ابَ الوي  :  
هذه الكيفية ال ينتفع بها من أنكرهـا وال مـن سـخر منهـا وال مـن شـك فيهـا 

ذا كـــان فـــي الطبيعـــة خـــواص ال يعـــر   أو فعلهـــا مجربـــا غيـــر معتقـــد   وا 
نمـا تفعـل بالخاصـية  األطباء عللها بل هـي عنـدهم خارجـة عـن القيـاس وا 
فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية ؟ هذا مـع أن فـي المعالجـة 
باالغتســال مناســبة ال تأباهــا العقــول الصــحيحة   فهــذا تريــاق ســم الحيــة 
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ضــع اليــد علــى بــدن يرخــذ مــن لحمهــا   وهــذا عــالج الــنفس الغضــبية تو 
الغضبان فيسكن   فكـان أثـر تلـك العـين كشـعلة نـار وقعـت علـى جسـد   
ففــي االغتســال إطفــاء لتلــك الشــعلة . ثــم لمــا كانــت هــذه الكيفيــة الخبيثــة 
تظهر في المواضـع الرقيقـة مـن الجسـد لشـدل النفـوذ فيهـا   وال شـيء أرق 

أن لـــارواح مـــن المغـــابن   فكـــان فـــي غســـلها إبطـــال لعملهـــا   وال ســـيما 
الشيطانية في تلك المواضع اختصاصا . وفيه أيضا وصـول أثـر الغسـل 
إلــى القلــب مــن أرق المواضـــع وأســرعها نفــاذا   فتنطفـــئ تلــك النــار التـــي 
أثارتها العين بهذا الماء . الثالث : هذا الغسل ينفـع بعـد اسـتحكام النظـرل 

ى مـــا يدفعـــه   فأمـــا عنـــد اإلصـــابة وقبـــل االســـتحكام فقـــد أرشـــد الشـــارع إلـــ
بقوله في قصة مسهل بن حنيف المذكورل كما مضى " أال بركت عليـه " 
وفي رواية ابن ماجه " فليدع بالبركة " ومثله عند ابـن السـني مـن حـديث 
عامر بن ربيعة   وأخرج البـزار وابـن السـني مـن حـديث أنـس رفعـه " مـن 

 يضره " . رأى شيئا فأعجبه فقال : ما شاء هللا ال قول إال باهلل   لم 
 ]ََ َ ائَ الََّيَّ [

 وفي الحديث من الفوائد أيضا :
 ـ أن العائن إذا عر  يقضي عليه باالغتسال . 2
 ـ وأن االغتسال من النشرل النافعة  1
ـ وأن العين تكون مع اإلعجاب ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب  3

   ومن الرجل الصالح 
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ادر إلــى الــدعاء للــذي يعجبــه ـ وأن الــذي يعجبــه الشــيء ينبغــي أن يبــ 5
 بالبركة   ويكون ذلك رقية منه 

 ـ وأن الماء المستعمل طاهر  1
 ـ وفيه جواز االغتسال بالفضاء  7
 ـ وأن اإلصابة بالعين قد تقتل .  1
 

 ]َّ   العيَ ِِا ققل  عيُ [
وقد اختلف فـي جريـان القصـاص بـذلك فقـال القرطبـي : لـو أتلـف العـائن 

ـــو ق ـــه شـــيئا ضـــمنه   ول ـــك من ـــة إذا تكـــرر ذل ـــه القصـــاص أو الدي ـــل فعلي ت
بحيــث يصـــير عــادل   وهـــو فــي ذلـــك كالســاحر عنـــد مــن ال يقتلـــه كفـــرا   

 انتهى . 
ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك   بل منعوه وقالوا : إنـه ال يقتـل 

 غالبا وال يعد مهلكا . 
حكــم إنمــا وقــال النــووي فــي " الروضــة " : وال ديــة فيــه وال كفــارل . ألن ال

ـــاس فـــي بعـــض  ـــبعض الن ـــى منضـــبك عـــام دون مـــا يخـــتص ب يترتـــب عل
نما غايته  األحوال مما ال انضباط له   كيف ولم يقع منه فعل أصال   وا 
حســــد وتمــــن لــــزوال نعمــــة . وأيضــــا فالــــذي ينشــــأ عــــن اإلصــــابة بــــالعين 
حصول مكروه لذلك الشخص   وال يتعين ذلك المكروه في زوال الحيال   

 مكروه بغير ذلك من أثر العين أ ـ هـ .  فقد يحصل له
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وال يعكـــر علـــى ذلـــك إال الحكـــم بقتـــل الســـاحر فإنـــه فـــي معنـــاه   والفـــرق 
 بينهما فيه عسر .

 ]َ قف الَّاِّ  ََ العائَ [
ونقل ابن بطال عـن بعـض أهـل العلـم فإنـه ينبغـي لإلمـام منـع العـائن إذا 

فقيــرا رزقــه مــا عــر  بــذلك مــن مداخلــة النــاس وأن يلــزم بيتــه   فــإن كــان 
يقوم به   فإن ضرره أشد من ضرر المجـذوم الـذي أمـر عمـر رضـي هللا 
عنــه بمنعــه مــن مخالطــة النــاس كمــا تقــدم واضــحا فــي بابــه   وأشــد مــن 

 ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة . 
قـــال النـــووي : وهـــذا القـــول صـــحيح متعـــين ال يعـــر  عـــن غيـــره تصـــريح 

 (1بخالفه .أ ـ هـ)
 رابعا : شرح حديث سهل ابن حنيف 

 قال الَّاَظ أب  عَك بَ عبَ البك ذ كََّ  هللا ذ :
 : َّأَا غكي  ِْا الََّي 

ـــــ  فالمخبــــأل : مهمــــوز مــــن خبــــأت الشــــيء إذا ســــترته ،  وهــــي المخــــدرل 
 المكنونة التي ال تراها العيون ، وال تبرز للشمس فتغيرها .

( إعجابا بحسنه قال عبـدهللا  يقول : )إن جلد سهل كجلد الجارية المخدرل
 بن قيس الرقيات :

ذكرتنـــــــــي المخبـــــــــنت لـــــــــدى الحجـــــــــر     ينـــــــــازعنني ســـــــــجو  الحجـــــــــال         
 وقال إبراهيم بن هرمة :
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 يا لك من خلة مباعدل         تكتم أسرارها وتخبرها             
ــبك لبطــا فهــو ملبــوط ،  ــ ولــبك : صــرع وســقك ، تقــول : منــه لــبك بــه يل ـ

 وهب : لبك : وعك . وقال ابن
قــال األخفــش : يقــال : لــبك بــه ، ولــبق بــه : إذا ســقك إلــى األرض مــن  

 خبل أو سكر أو إعياء ذلك 
ـــ وقــال ابــن وهــب فــي قولــه : )داخلــة إزاره ( هــو الحقــو يجعــل مــن تحــت 
اإلزار في حقوه ، وهو طر  اإلزار الذي تعطفه إلى يمينك ثم تشد عليه 

 االزرل .
 الك ،  وفسره ابن حبيب بنحو ذلك أيضا قال : وهذا قول م

قال : داخلة اإلزار : هو الطر  المتدلي الذي يضعه المـرتزر أوال علـى 
 حقوه األيمن .

وقـــال األخفـــش : داخلـــة إزاره : الجانـــب األيســـر مـــن اإلزار الـــذي تعطفـــه 
 إلى يمينك ثم تشد اإلزار .

وهـــو يلــــي وقـــال أبـــو عبيـــد : طـــر  إزاره : الــــداخل الـــذي يلـــي جســـده ، 
الجانـب األيمـن مـن الرجــل ؛ ألن المـرتزر إنمـا يبــدأ بجانبـه األيمـن فــذلك 

 الطر  يباشر جسده فهو الذي يغسل .
قـال أبـو عمـر : اإلزار هــو المئـزر عنـدنا ، فمـا التصــق منـه بخصـر هــو 

 سرته ، فهو داخلة إزاره .
 : أَا َا َي ِْا الََّيَّ ََ الَعُى  
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ـ  ففيه االغتسال بالعراء في السفر وذلك بين في هذه الروايـة فـي هـذا  2
 الحديث .

ـ  وفيـه أن النظـر إلـى المغتسـل مبـاح ، إذا لـم ينظـر منـه إلـى عـورل ؛  1
ألن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم لــم يقــل لعــامر : لــم نظــرت إليــه ؛ 

نما عاتبه على ترك التبريك .  وا 
أن ال ينظــر اإلنســان إلــى المغتســل خوفــا أن  ـ  وقــد يســتحب العلمــاء 3

 تقع عين الناظر منه على عورل وليس بمحرم النظر منه عورل 
ـ وفيــه مــا يــدل علــى أن فــي طبــاع البشــر اإلعجــاب بالشــيء الحســن  5

والحسد عليه ، وهذا ال يملكه المرء من نفسـه فلـذلك لـم يعاتبـه رسـول هللا 
نمــا  عاتبــه علــى تــرك التبريــك الــذي صــلى هللا عليــه وســلم علــى ذلــك ؛ وا 

 كان في وسعه وطاقته .
ـ وفيه أن العين حـق وأنـا تصـرع وتـودي وتقتـل ، وقـد روى فـي حـديث  1

سهل هذا :) أن العين حق ( من حديث مالك عـن محمـد بـن أبـي أمامـة 
 عن أبيه .

.... 
ـ وفــي قولــه صــلى هللا عليــه وســلم : )عــالم يقتــل أحــدكم أخــاه ( دليــل  7

 ين ربما قتلت وكانت سببا المنية على أن الع
..... وقد ذكرت في باب محمد بن أبي أمامة من هذا الكتـاب زيـادل فـي 

 هذا المعنى وشرحا والحمد هلل 
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ـ وفــي تغــيظ رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم علــى عــامر بــن ربيعــة  1
دليل على أن تأنيب كل من كان منـه أو بسـببه سـوء وتوبيخـه مبـاح وان 

ن كـان كان الناس  كلهم يجـرون تحـت القـدر ؛ أال تـرى أن القاتـل يقتـل وا 
 المقتول يموت بأجله 

وذكــر الحســن بــن علــي الحلــواني قــال حــدثنا عبدالصــمد قــال حــدثنا أبــو 
هاشم صاحب الزعفراني قال قلت للحسن رجل قتل رجال أبأجله قتله قال 

 قتله بأجله وعصى ربه 
ن كــان  قـال أبــو عمـر : وكــذلك يـوب  كــل مــن كـان منــه أو بسـببه ســوء وا 

 القدر قد سبق له بذلك 
ـ وفــي قولــه صــلى هللا عليــه وســلم فــي هــذا الحــديث: ) لــو كــان شــيء  8

يسبق القدر لسبقته العين ( دليل على أن المرء ال يصيبه إال مـا قـدر لـه 
ن العين ال تسبق القدر ؛ ولكنها من القدر  ، وا 

: )أال بركـــت !( دليـــل  ـ  وفـــي قـــول رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم 9
على أن العين ال تضر ، وال تعدو إذا برك العـائن ؛ وأنهـا إنمـا تعـدو إذا 

 لم يبرك . 
 

 ]  القبكي    ي يق   َّ[ 
فواجــــب علــــى كــــل مــــن أعجبــــه شــــيء أن يبــــرك ؛ فإنــــه إذا دعــــا بالبركــــة 

 صر  هللا المحذور ال محالة وهللا أعلم 
 خالقين اللهم بارك فيهوالتبريك أن يقول : تبارك هللا أحسن ال
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ـ  وفيه : أن العائن يرمر باالغتسال الذي عانـه ويجبـر عنـدي علـى  20
ذلـــك أن أبـــاه ؛ ألن األمـــر حقيقتـــه الوجـــوب ، وال ينبغـــي ألحـــد أن يمنـــع 
أخاه ما ينتفع به ؛ يتحقق هو ال سيما إذا كان بسببه وكان الجاني عليه 

 فواجب على العائن الغسل عندي وهللا أعلم
 َّ[] الُِك   أكِ األجك  عميها    

باحة عملها  22  ـ وفيه إباحة النشرل وا 
 وقد قال الزهري في ذلك : أن هذا من العلم 

ذا كانــت مباحــة ! فجــائز أخــذ البــدل عليهــا ، وهــذا إنمــا يكــون إذا صــح  وا 
االنتفاع بها ، فكل ما ال ينتفع به بيقين فأكل المـال عليـه باطـل محـرم ، 

صلى هللا عليه وسلم أنه أمر بالنشرل للمعـين ، وجـاء  وقد ثبت عن النبي
ذلــك عــن جماعــة مــن أصــحابه ، مــنهم ســعد بــن أبــي وقــاص خــرج يومــا 
ـــه امـــرأل فقالـــت : إن أميـــركم هـــذا ألهضـــم  وهـــو أميـــر الكوفـــة فنظـــرت إلي
الكشـــحين فعانتـــه ، فرجـــع إلـــى منزلـــه فوعـــك ، ثـــم أنـــه بلغـــه مـــا قالـــت : 

 ، ثم اغتسل به فذهب ذلك عنه .فأرسل إليها فغسلت له أطرافها 
 ]كق  ] ي ية الغقْال  َا  َك عَ الْز

وأحسـن شـيء فــي تفسـير االغتســال للمعـين مـا وصــفه الزهـري وهــو راوي 
 الحديث ذكر ذلك عنه ابن أبي ذئب وغيره .....

قـال : وقـال الزهــري : أن هـذا مــن العلـم ، يغتســل لـه الــذي عانـه : يــرتى 
لقـــدح فيمضـــمض ويمجـــه فـــي القـــدح ، بقـــدح مـــن مـــاء فيـــدخل يـــده فـــي ا

ويغسل وجهه في القـدح ، ثـم يصـب بيـده اليسـرى علـى كفـه اليمنـى ، ثـم 
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بكفه اليمنى على كفه اليسرى ، ثـم يـدخل بيـده اليسـرى فيصـب بهـا علـى 
مرفــق يــده اليمنــى ، ثــم بيــده اليمنــى علــى مرفــق يــده اليســرى ، ثــم يغســل 

ليســـرى ، ثـــم يـــدخل يـــده قدمـــه اليمنـــى ، ثـــم يـــدخل اليمنـــى فيغســـل قدمـــه ا
اليمنــى فيغســل الــركبتين ، ثــم يأخــذ داخلــة إزاره فيصــب علــى رأســه صــبة 

 واحدل ، وال يضع القدح حتى يخلو .
وزاد ابن حبيب في قول الزهري هذا حكاه عن الحنفي عن ابن أبي ذئب 
عن الزهري : يصب من خلفه صبة واحدل يجري على جسـده وال يوضـع 

 القدح في األرض 
 (1ويغسل أطرافه المذكورل كلها وداخلة إزاره في القدح . أ ـ هـ)قال : 

 خامسا : الحكمة من غسل العائن 

 قال ابن القيم :
 يرمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخله إزاره .

 وفيه قوالن :
 أحدهما : أنه فرجه 

والثـاني : أنـه طــر  إزاره الـداخل الــذي يلـي جسـده مــن الجانـب األيمــن ، 
 على رأس المعين من خلفه بغتة .ثم يصب 

وهـذا ممـا ال ينالـه عــالج األطبـاء ، وال ينتفـع بـه مــن أنكـره أو سـخر منــه 
 (  1أو شك فيه أو فعله مجربا ال يعتقد أن ذلك ينفعه )

                                                 

 ( باختصار 151ـ 7/133( التمهيد البن عبد البر )2)
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ذا كــان فــي الطبيعــة خــواص ال تعــر  األطبــاء عللهــا البتــة ؛ بــل هــي  وا 
مــا الــذي ينكــره عنــدهم خارجــة عــن قيــاس الطبيعــة ، تفعــل بالخاصــية ، ف

زنادقتهم وجهلتهم من الخواص الشرعية ؟ هذا مـع أن فـي المعالجـة بهـذا 
 االستغسال ما تشهد له العقول الصحيحة ، وتقر لمناسبته. 

فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها ، وأن عالج تأثير النفس الغضبية  
طفـــاء نـــاره بوضـــع يـــدك عليـــه والمســـح عليـــه ،  فـــي تســـكين غضـــبها ، وا 

ســكين غضــبه ، وذلــك بمنزلــة رجــل معــه شــعلة مــن نــار ، وقــد أراد أن وت
 يقذفك بها فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت .

ولــذلك أمــر العــائن أن يقـــول : "اللهــم بــارك عليـــه " ؛ ليــدفع تلــك الكيفيـــة 
الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين ، فإن دواء الشيء بضده ، 

يفية الخبيثـة تظهـر فـي المواضـع الرقيقـة مـن الجسـد ؛ ولما كانت هذه الك
ألنهــا تطلــب النفــوذ فــال تجــد ارق مــن المغــابن وداخلــة اإلزار ، وال ســيما 
إن كـــان كنايـــة عـــن الفـــرج ، فـــإذا غســـلت بالمـــاء بطـــل تأثيرهـــا وعملهـــا ، 
وأيضا فهذه المواضع لـارواح الشـيطانية بهـا اختصـاص ،  والمقصـود : 

فـــئ تلـــك الناريـــة ، ويـــذهب بتلـــك الســـمية وفيـــه أمـــر أن غســـلها بالمـــاء يط
آخــر :  وهــو وصــول أثــر الغســل إلــى القلــب مــن أرق المواضــع وأســرعها 

 تنفيذا ، فيطفئ تلك النارية والسمية بالماء ، فيشفي المعين .

                                                                                                        

( النفع والضر بيد هللا تبارك وتعالى فقد يفعل اإلنسان الشئ غير معتقد فـي نفعـه فينفعـه 2) 
نما يكون في غيره .  ، وقد يعتقد في نفعه فال يكون فيه الدواء وا 
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وهــذا كمــا أن ذوات الســموم إذا قتلــت بعــد لســعها خــف أثــر اللســعة عــن 
أذاهـــا بعـــد لســـعها وتوصـــله إلـــى  الملســوع ووجـــد راحـــة ، فـــإن أنفســـها تمـــد

ن كــان مــن أســبابه فــرح  الملســوع فــإذا قتلــت خــف األلــم وهــذا مشــاهد ، وا 
الملســوع واشــتفاء نفســـه بقتــل عـــدوه فتقــوى الطبيعــة علـــى األلــم فتدفعـــه ، 
نما ينفع  وبالجملة : غسل العائن يذهب تلك الكيفية التي ظهرت منه ، وا 

ن قيــل : فقــد ظهــرت مناســبة غســله عنــد تكيــف نفســه بتلــك الكيفيــة ، فــإ
 الغسل فما مناسبة صب ذلك الماء على المعين ؟

قيــل : هــو فــي غايــة المناســبة فــإن ذلــك المــاء مــاء طفــئ بــه تلــك الناريــة 
وابطــل تلــك الكيفيــة الرديئــة مــن الفاعــل ، فكمــا طفئــت بــه الناريــة القائمــة 
ر بالفاعــل طفئــت بــه ، وأبطلــت عــن المحــل المتــأثر بعــد مالبســته للمــرث

العائن ، والماء الذي يطفأ به الحديد يدخل في أدوية عدل طبيعيـة ذكرهـا 
األطبــاء فهــذا الــذي طفــئ بــه ناريــة العــائن ال يســتنكر أن يــدخل فــي دواء 

 يناسب هذا الداء .
 ]ال كق بيَ الط  الُب ق  ط  الط ائعية [

وبالجملـة : فطــب الطبائعيــة وعالجهــم بالنسـبة إلــى العــالج النبــوي كطــب 
رقيــة بالنســبة إلــى طــبهم ؛ بــل أقــل ، فــإن التفــاوت الــذي بيــنهم وبــين الط

األنبيـــاء أعظـــم ، وأعظـــم مـــن التفـــاوت الـــذي بيـــنهم وبـــين الطرقيـــة بمـــا ال 
يـــدرك اإلنســـان مقـــداره ، فقـــد ظهـــر لـــك عقـــد اإلخـــاء الـــذي بـــين الحكمـــة 
والشــــرع وعــــدم مناقضــــة أحــــدهما ل خــــر ، وهللا يهــــدي مــــن يشــــاء إلــــى 
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ـــه النعمـــة الصـــواب ويفـــتح ل ـــاب ول ـــق منـــه كـــل ب مـــن أدم قـــرع بـــاب التوفي
 (1السابغة والحجة البالغة . أ ـ هـ)

 سادسا : أنواع العيون 

 العيون بالنسبة للعائن إثنان :
 عين إنسية 

 والعين الثانية : عين جنية 
 فإن الجن يعين كما تعين اإلنس .

ِ َصلَّى نَُّ ( َعْن َأِبي َسِعيَد َقاَل : َكاَن رَ 3122روى ابن ماجة )  ُسوُل نَّ
ــــْت  ــــا َنَزَل ــــِس ، َفَلمَّ ــــُيِن اإِلْن ــــمَّ أَْع ُذ ِمــــْن َعــــْيِن اْلَجــــانِو ، ُث ــــِه َوَســــلََّم َيَتَعــــوَّ َعَلْي

َذَتاِن َأَخَذُهَما َوَتَرَك َما ِسَوى َذِلَك .) اْلُمَعوِو
2) 

نَّ النَِّبـيَّ َصـلَّى ( َعْن ُأمِو َسَلَمَة َرِضَي نَُّ َعْنَهـا : أَ 3119وروى البخاري )
نَُّ َعَلْيــِه َوَســلََّم َرَأى ِفــي َبْيِتَهــا َجاِرَيــة  ِفــي َوْجِهَهــا َســْفَعٌة ، َفَقــاَل : اْســَتْرُقوا 

 َلَها ؛ َفِإنَّ ِبَها النَّْظَرَل .
 السفعة : أثر تغير بالبشرل فيها بعض السواد أو االحمرار 

 وقال ابن القيم : 
 والعين عينان :

 إنسية ـ عين 

                                                 

 ( 213ـ  212زاد المعاد ) (2)
( مــن طريـق أبــي نضــرل المنــذر 1595( والنســائي )1018: وأخرجـه الترمــذي ) صذذَّيح( 1) 

 بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري به .
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 ـ وعين جنية .
فقـــد صـــح عـــن أم ســـلمة أن النبـــي صـــلى هللا عليـــه وســـلم رأى فـــي بيتهـــا 

 جارية في وجهها سعفة ، فقال : استرقوا لها فإن بها النظرل.
قال الحسين بـن مسـعود الفـراء : وقولـه : ) سـعفة(  أي نظـرل يعنـى مـن  

لرمـاح . الجن ، يقول : بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة ا
 (1أ ـ هـ)

 وقال الحافظ في الفتح :
واختلف في المراد بالنظرل فقيل : عين من نظر الجن   وقيل من اإلنس 
وبــه جــزم أبــو عبيــد الهــروي   واألولــى أنــه أعــم مــن ذلــك وأنهــا أصــيبت 
بـــالعين فلـــذلك أذن صـــلى هللا عليـــه وســـلم فـــي االســـترقاء لهـــا   وهـــو دال 

 (2على وفق الترجمة . أ ـ هـ ) على مشروعية الرقية من العين
  سابعا : أراء الناس في حقيقة العين

 وكيفية إيذائها
 قال العاَة ابَ قي  الج زية كََّ  هللا :

فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين ،  وقالوا   
: إنما ذلك أوهام ال حقيقة لها ، وهرالء من أجهـل النـاس بالسـمع والعقـل 

أغلظهـــــم حجابـــــا وأكـــــثفهم طباعـــــا وأبعـــــدهم معرفـــــة عـــــن األرواح  ، ومـــــن
 والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها .

                                                 

 ( 2/219( زاد المعاد في هدي خير العباد البن قيم الجوزية )2) 
 ي ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقالن1) 
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وعقـــالء األمـــم علـــى اخـــتال  مللهـــم ونحلهـــم ال تـــدفع أمـــر العـــين ، وال  
ن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين     تنكره وا 

 َوال  طائ ة  : 
؛ انبعـث مـن عينـه قـول سـمية  إن العائن إذا تكيفت نفسـه بالكيفيـة الرديئـة

 تتصل بالمعين فيتضرر .
قـــالوا : وال يســـتنكر هـــذا كمـــا ال يســـتنكر انبعـــاث قـــول ســـمية مـــن األفعـــى 
تتصل باإلنسان فيهلك ، وهذا أمر قد اشـتهر عـن نـوع مـن األفـاعي أنهـا 

 إذا وقع بصرها على اإلنسان هلك ، فكذلك العائن   
  قال  َكقة أككى :

عث مـن عـين بعـض النـاس جـواهر لطيفـة غيـر مرئيـة ، ال يستبعد أن ينب
 فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر   

  قال  َكقة أككى :
قـد أجـرى هللا العـادل بخلـق مـا يشـاء مـن الضـرر عنـد مقابلـة عـين العــائن   

 من غير أن يكون منه قول وال سبب وال تأثير أصال .
والتــأثيرات فــي العــالم ، وهــرالء قــد وهــذا مــذهب منكــري األســباب والقــوى 

ســدوا علــى أنفســهم بــاب العلــل والتــأثيرات واألســباب  ،  وخــالفوا العقــالء 
 أجمعين .  

وال ريب أن هللا سبحانه خلق فـي األجسـام واألرواح قـوى وطبـائع مختلفـة 
، وجعل فـي كثيـر منهـا خـواص وكيفيـات مـرثرل ، وال يمكـن لعاقـل إنكـار 

؛ فإنـــه أمـــر مشـــاهد محســـوس ، وأنـــت تـــرى الوجـــه األرواح فـــي األجســـام 
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ـــه ،  وكيـــف يحمـــر حمـــرل شـــديد إذا نظـــر إليـــه مـــن يحتشـــمه ويســـتحي من
ويصــفر صــفرل شــديدل عنــد نظــر مــن يخافــه إليــه ، وقــد شــاهد النــاس مــن 
يســـقم مـــن النظـــر ، وتضـــعف قـــواه ، وهـــذا كلـــه بواســـطة تـــأثير األرواح ، 

نمــا ولشــدل ارتباطهــا بــالعين ينســب الفعــل إليهــا و  ليســت هــي الفاعلــة ؛ وا 
التأثير للروح ، واألرواح مختلفـة فـي طبائعهـا وقواهـا وكيفياتهـا وخواصـها 

: 
فروح الحاسد مرذية للمحسود أذى بينا ؛ ولهذا أمـر هللا سـبحانه ورسـوله  

 أن يستعيذ به من شره .
وتــأثير الحاســـد فـــي أذى المحســود أمـــر ال ينكـــره إال مــن هـــو خـــارج عـــن 

ية ، وهــــو اصــــل اإلصــــابة بــــالعين ؛ فــــإن الــــنفس الخبيثــــة حقيقــــة اإلنســــان
الحاســـــدل تتكيـــــف بكيفيـــــة خبيثـــــة ، وتقابـــــل المحســـــود فتـــــرثر فيـــــه بتلـــــك 
الخاصــية ، وأشــبه األشــياء بهــذا األفعــى ؛ فــإن الســم كــامن فيهــا بــالقول ، 
فإذا قابلت عدوها انبعث منها قول غضبية ، وتكيفت بكيفية خبيثة مرذية 

يفيتها وتقوى حتى ترثر في إسقاط الجنـين ، ومنهـا مـا ، فمنها ما تشتد ك
تــرثر فــي طمـــس البصــر كمــا قـــال النبــي فــي األبتـــر وذي الطفيتــين مـــن 

 (1الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل )
ومنها ما ترثر في اإلنسان كيفيتها بمجرد الررية من غير اتصال به ؛   

 مرثرل .لشدل خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة ال

                                                 

ُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم : اْقُتُلـــوا 1133( روى مســـلم )2)  ( َعـــْن َســـاِلَم َعـــْن َأِبيـــِه َعـــْن النَِّبـــيِو َصـــلَّى نَّ
 اْلَحيَّاِت َوَذا الَطْفَيَتْيِن َواألَْبَتَر ؛ َفِإنَُّهَما َيْسَتْسِقَطاِن اْلَحَبَل َوَيْلَتِمَساِن اْلَبَصَر .
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والتأثير غير موقو  على االتصاالت الجسمية كما يظنـه مـن قـل علمـه 
ومعرفتــه بالطبيعـــة والشــريعة ؛ بـــل التــأثير يكـــون تــارل باالتصـــال ، وتـــارل 
بالمقابلة ، وتارل بالررية ، وتـارل بتوجـه الـروح نحـو مـن يـرثر فيـه ، وتـارل 

 باألدعية والرقى والتعوذات ، وتارل بالوهم والتخيل .
ــــ ــــى الرري ــــف تأثيرهــــا عل ــــد يكــــون أعمــــى  ةونفــــس العــــائن ال يتوق ؛ بــــل ق
ن لم يره .  فيوصف له الشيء فترثر نفسه فيه وا 

وكثيــر مــن العــائنين يــرثر فــي المعــين بالوصــف مــن غيــر رريــة وقــد قــال 
عو  تعــالى لنبيــه :  َي ذذ َْ ذذا  ََّ ْي ل َل َصذذاكي ذذَ   يَب ل ليوو َُ ََ َ َ ذذكو ا َليوزل ي َل َيَ ذذاَو الَّذذِي ا )َ ا ي

َك ()  ( 12القلم: من اةيةالِْي ل
ُ  وقـال :  ذ ْي ذكْي َغا َِ َل  ذ َي  َ *  َُ ذا َكَمذ ََ كْي  َِ َل  َي ُي *  َ َم )قولل َأعو ِو بيَك ْي الل

 ) ذََ َْ ا ََّ َِ ذَ  ِي ْي ذكْي ََّا َِ َل  ذ َي َيذي اللعوَوذَي * َ  اَرذا ي  كْي الَُّ َّ َِ َل  َي ا َ َقَ  * َ  َِ ِي
 ( 1ـ  2)الفلق:

 َ عائُا َِّل عائَ َّاَْ  ليا  ل َّاْ 
فلمــا كـــان الحاســـد أعـــم مـــن العـــائن ، كانـــت االســـتعاذل منـــه اســـتعاذل مـــن 
العــائن ، وهــي ســهام تخــرج مــن نفــس الحاســد والعــائن نحــو المحســودل ، 
والمعين تصيبه تارل ، وتخطئه تارل ، فإن صادفته مكشوفا ال وقاية عليه 

ن صــادفته حــذرا شـاكي الســالح ال منفـذ فيــه  للســهام أثـرت فيــه وال بـد ، وا 
ــم تــرثر فيــه ، وربمــا ردت الســهام علــى صــاحبها ، وهــذا بمثابــة الرمــي  ل
الحسي سواء فهذا من النفوس واألرواح ، وذاك من األجسـام واألشـباح ، 
وأصـــله مـــن إعجـــاب العـــائن بالشـــيء ثـــم تتبعـــه كيفيـــة نفســـه الخبيثـــة ثـــم 
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د تستعين على تنفيذ سمها بنظرل إلى المعين ، وقد يعـين الرجـل نفسـه وقـ
يعين بغير إرادته بل بطبعه ، وهذا أردأ ما يكون من النـوع اإلنسـاني . أ 

 (1ـ هـ)
 ثامنا : علاج المصاب بالعين 

 ذكر ابن القيم رحمه هللا جملة من العالج النبوي لهذه العلة فقال :
فمــن التعــوذات والرقــي اإلكثــار مــن قــراءل المعــوذتين وفاتحــة الكتــاب وآيــة 

 الكرسي 
 ذات النبوية نحو أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق   ومنها : التعو 

ونحــو : أعــوذ بكلمــات هللا التامــة مــن كــل شــيطان وهامــة ومــن كــل عــين 
 المة   

ونحو : أعوذ بكلمات هللا التامات التي ال يجاوزهن بر وال فاجر من شـر 
ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر مـا ينـزل مـن السـماء ومـن شـر مـا يعـرج فيهـا 

شر ما ذرأ في األرض ومن شر ما يخرج منها ومن شـر فـتن الليـل  ومن
 والنهار ومن شر طوارق الليل إال طارقا يطرق بخير يا رحمن   

ومنها : أعوذ بكلمات هللا التامة من غضبة وعقابه ومن شر عباده ومـن 
 همزات الشياطين وأن يحضرون   

مات من شـر مـا أنـت ومنها : اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التا
آخــذ بناصــيته اللهــم أنــت تكشــف المــأثم والمغــرم اللهــم إنــه ال يهــزم جنــدك 

 وال يخلف وعدك سبحانك وبحمدك   
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ــــه وبكلماتــــه  ــــذي ال شــــيء أعظــــم من ومنهــــا : أعــــوذ بوجــــه هللا العظــــيم ال
التامــات التــي ال يجــاوزهن بــر وال فـــاجر وأســماء هللا الحســنى مــا علمـــت 

شــر مــا خلــق وذرأ وبــرأ ومــن شــر كــل ذي شــر ال منهــا ومــا لــم أعلــم مــن 
أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صـراط 

 مستقيم   
ومنهــا : اللهــم أنــت ربــي ال إلــه إال أنــت عليــك توكلــت وأنــت رب العــرش 
العظيم ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن ال حـول وال قـول إال بـاهلل أعلـم 

ء قــدير وأن هللا قــد أحـاط بكــل شــيء علمــا وأحصــى أن هللا علـى كــل شــي
كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشـر الشـيطان وشـركه 
ن  ومن شر كـل دابـة أنـت آخـذ بناصـيتها إن ربـي علـى صـراط مسـتقيم وا 
لــــه كــــل شــــيء  شــــاء قــــال تحصــــنت بــــاهلل الــــذي ال إلــــه إال هــــو إلهــــي وا 

الـــذي ال يمـــوت  واعتصـــمت بربـــي ورب كـــل شـــيء وتوكلـــت علـــى الحـــي
واستدفعت الشر بال حول وال قول إال باهلل حسبي هللا ونعم الوكيـل حسـبي 
الرب من العباد حسبي الخالق من المخلـوق حسـبي الـرازق مـن المـرزوق 
حسبي الـذي هـو حسـبي حسـبي الـذي بيـده ملكـوت كـل شـيء وهـو يجيـر 

لعظـيم  هللا مرمى حسبي هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهـو رب العـرش ا
. 
ومـــن جـــرب هـــذه الـــدعوات والعـــوذ عـــر  مقـــدار منفعتهـــا وشـــدل الحاجـــة  

إليها وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قول إيمان 
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قائلها وقول نفسه واسـتعداده وقـول توكلـه وثبـات قلبـه فإنهـا سـالح والسـالح 
 بضاربه . 
صــابتها لل  َصذذل ذا كــان العــائن يخشــى ضــرر عينــه وا  معــين فليــدفع : وا 

شــرها بقولــه اللهــم بــارك عليــه كمــا قــال النبــي لعــامر بــن ربيعــة لمــا عــان 
ســهل ابــن حنيــف : إال بركــت أي قلــت اللهــم بــارك عليــه  وممــا يــدفع بــه 

 (1إصابة العين قول ما شاء هللا ال قول إال باهلل . أ ـ هـ)
 

 تاسعا : الوقاية من العين 
 العين منها : هناك طرق عديدل للوقاية من اإلصابة من

 ـ ستر محاسن من يخا  عليه العين 2
 قال ابَ الوي  :

ومن عالج ذلك أيضا ، واالحتـراز منـه : سـتر محاسـن مـن يخـا  عليـه 
العـــين بمـــا يردهـــا عنـــه كمـــا ذكـــر البغـــوي فـــي " كتـــاب شـــرح الســـنة " أن 
عثمان رضي هللا عنه رأى صبيا مليحا فقـال : دسـموا نونتـه لـئال تصـيبه 

 العين .
قــال فــي تفســيره : ومعنــى )دســموا نونتــه(  أي ســودوا نونتــه والنونــة :  ثــم

 النقرل التي تكون في ذقن الصبي الصغير   
وقــال الخطـــابي فـــي "غريـــب الحـــديث"  لـــه : عـــن عثمـــان إنـــه رأى صـــبيا 

 تأخذه العين فقال:  دسموا نونته 
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فقــال أبــو عمــرو : ســألت أحمــد بــن يحيــى عنــه ؟. فقــال : أراد بالنونــة : 
 النقرل التي في ذقنه .

والتدسيم : التسويد ، أراد : سودوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العـين قـال 
: ومـــن هـــذا حـــديث عائشـــة أن رســـول هللا خطـــب ذات يـــوم وعلـــى رأســـه 
عمامـــة دســـماء أي ســـوداء أراد االستشـــهاد علـــى اللفظـــة ومـــن هـــذا أخـــذ 

 الشاعر قوله : 
 (1وقيه من العين . أ ـ هـ)ما كان أحوج الكمال إلى      عيب ي   
 ـ تعويذ األطفال بتعويذل إبراهيم عليه السالم  1

ـــاَن 3312روى البخـــاري ) ـــاَل : َك ـــا َق ـــاَس َرِضـــَي نَُّ َعْنُهَم ـــِن َعبَّ ( َعـــْن اْب
ُذ اْلَحَســـَن َواْلُحَســـْيَن َوَيُقـــوُل : ِإنَّ َأَباُكَمـــ ا النَِّبـــَي َصـــلَّى نَُّ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم ُيَعـــوِو

ِ التَّامَِّة ِمْن ُكـلِو َشـْيَطاَن  ْسَحاَق أَُعوُذ ِبَكِلَماِت نَّ ُذ ِبَها ِإْسَماِعيَل َواِ  َكاَن ُيَعوِو
 َوَهامََّة َوِمْن ُكلِو َعْيَن المََّة .

 ـ أن يحصن اإلنسان نفسه إذا نزل منزال  3
َخْوَلـَة ِبْنـَت  ( عن َسْعَد ْبَن َأِبي َوقَّاَص َيُقوُل : َسِمْعتُ 1108روى مسلم )

ِ َصلَّى نَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل : َمْن  َحِكيَم الَسَلِميََّة َتُقوُل : َسِمْعُت َرُسوَل نَّ
ـاِت ِمـْن َشـرِو َمـا َخَلـَق َلـْم َيُضـرَُّه  ِ التَّامَّ َنَزَل َمْنِزال ُثمَّ َقاَل : أَُعوُذ ِبَكِلَمـاِت نَّ

 ِمْن َمْنِزِلِه َذِلَك . َشْيٌء َحتَّى َيْرَتِحلَ 
 ـ إذا رأى اإلنسان شيئا يعجبه يدعو له بالبركة 5
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لعــامر بــن ربيعــة : ِإَذا َرَأى َأَحــُدُكْم ِمــْن َأِخيــِه َمــا  وذلــك كمــا قــال النبــي 
 ُيْعِجُبُه َفْلَيْدُع َلُه ِباْلَبَرَكِة .

طـأه ـ وفي النهاية يعتقد اإلنسان أن ما أصابه لم يكـن ليخطئـه ومـا أخ 1
ا ِيل لم يكن ليصيبه ، وأن كل شئ بقدر هللا قال تعالى :  ذيَبَُ َل يوصي )قولل َل
) ََ ُو  َي ؤل َو لي الل َيَقَ  َّ مل ا َ َعَمى  َّي ََ ََ للَُ ْوَ   ا  ا َ َقَ   َّو َلَُ  ( 12)التوبة: ََ

 عاشرا : مواقف للعائنين 
ا ليعــر  هنــاك مواقــف للعــائنين ذكرهــا العلمــاء فــي كتــبهم نختــار بعضــه

 اإلنسان مدى تأثير العين على األشياء .
 قال األصمعي ـ رحمه هللا ـ : الَ قف األ ل :

 رأيت رجال عيونا سمع بقرل تحلب فأعجبه صوت شخبها فقال :
 أيتهن هذه ؟

 قالوا : الفالنية ـ لبقرل أخرى يورون عنها ـ 
 فهلكتا جميعا ـ الموري منها والمورى عنها . أ ـ هـ 

 صوت الحليب وهو يخرج من ثديها  الشخب :
 : وقال أيضا : الَ قف الراُي

 يعجبني وجدت حرارل تخرج من عيني . ءوسمعته يقول  إذا رأيت الشي
 وقال أيضا :  الَ قف الرالَّ :

وكان عندنا رجالن يعنان الناس ، فمر أحدهما بحوض من حجـارل فقـال 
ن ، فأخــــذه أهلــــه : تــــاهلل مــــا رأيــــت كــــاليوم قــــك ، فتطــــاير الحــــوض فــــرقتي

 فضببوه 



 (30) 

 الَ قف الكا ع : قال ابَ عبَ البك :
الخشني ،  مأخبرنا عبدالوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا محمد بن عبد السال

حدثنا محمـد بـن بشـار ، حـدثنا مـرزر ، حـدثنا سـفيان ، حـدثنا حصـين ، 
عـــن هـــالل بـــن يســـا  ، عـــن ســـحيم بـــن نوفـــل قـــال : كنـــا عنـــد عبـــدهللا 

اءت جاريـة أعرابيـة إلـى رجـل منـا فقالـت  :  فالنـا نعرض المصاحف فج
قــد لقــع مهــرك بعينــه وهــو يــدور فــي فلــك ال يأكــل وال يشــرب وال يبــول وال 

 يروث فالتمس له راقيا 
فقــال عبــدهللا : ال نلــتمس لــه راقيــا ؛ ولكــن ائتــه فــانف  فــي منخــره األيمــن 

ـــ ـــاس رب الن ـــأس أذهـــب الب ـــا ، وقـــل : ال ب اس أربعـــا ، وفـــي األيســـر ثالث
اشــف أنــت الشــافي ال يكشــف الضــر إال أنــت ، فقــام الرجــل فــانطلق فمــا 
برحنا حتـى رجـع فقـال لعبـدهللا : فعلـت الـذي أمرتنـي بـه فمـا برحـت حتـى 

 أكل وشرب وبال وارث . أ ـ هـ
 الَ قف الكاَا :  قال أيضا 

ـــ فـــأتى  كوحكـــى المـــدائني عـــن األصـــمعي قـــال حـــق هشـــام بـــن عبـــد المل
لم بــن عبــدهللا بــن عمــر فلمــا خــرج مــن عنــده قــال المدينــة فــدخل عليــه ســا

هشــام مــا رأيــت ابــن ســبعين أحســن كدنــة منــه فلمــا صــار ســالم فــي منزلــه 
حـم فقـال أتــرون األحـول لقعنــي بعينيـه فمـا خــرج هشـام مــن المدينـة حتــى 

 (1صلى عليه . أ ـ هـ)
 الَ قف الْاَا : 
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امــرأل خــرج ســعد بــن أبــي وقــاص يومــا وهــو أميــر الكوفــة ، فنظــرت إليــه 
فقالــت : إن أميــركم هــذا ألهضــم الكشــحين ، فعانتــه ، فرجــع إلــى منزلــه 
فوعك ، ثم إنه بلغه ما قالت فأرسل إليها فغسلت له أطرافها ، ثم اغتسل 

 (1به فذهب ذلك عنه .)
ي الكاقَة   َ 

أسأل هللا تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى ، وأن يسبغ 
وأن يجعلنا هدال مهديين غير ضالين وال علينا نعمه ظاهرل وباطنة ، 

 مضلين ، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم .
ا ق   أب َّْا  الَيَ الطَك

 786687213ْاقف : 
 7178660913َََّ ل : 
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